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Na Capital, candidata tem imagem com arma e Nossa Senhora

Candidatos armados crescem 
durante campanhas eleitorais

Ex-vereador se 
passa por integrante 
de Barbosinha para 
contratar cabos 
eleitorais

‘Vereador pé no chão’, 
Ademir Santana, do PSDB, 
busca reeleição à Câmara

 Momento em que 
Carlinhos Cantor deixava 
a sede da Justiça Eleitoral 
de Dourados após 
audiência com o juiz 

Ademir Santana 
pretende, se eleito, 
convencer Executivo a 
baixar taxa de esgoto, 
que é muito alta

Andrea Cruz

O vereador Ademir San-
tana (PSDB) tenta a reeleição 
para mais um mandato na 
Câmara Municipal de Campo 
Grande. Ademir tem 54 anos, 
é empresário e trabalha com 
ações sociais em bairros há 25 
anos. Ele tem base política na 
região do Lagoa e atualmente 
mora no bairro Caiobá, onde 
também atende demandas em 
um escritório na residência.

“Estamos desde 2017 em 
mandato, sou um vereador pé 
no chão, de bairro, presente e 
de muitas realizações. Acon-
teceram muitas coisas no meu 
mandato e por isso não tenho 
dúvidas quanto a reeleição”, 
disse o tucano que cita ter 
apresentado 95 projetos de 
lei, e destes 57 leis foram san-
cionadas. Ele afirma que teve 
70% das indicações de melho-
rias em bairros realizadas 
pelos órgãos competentes e 
enviou mais de R$ 500 mil 
em emendas parlamentares 
a entidades de saúde e assis-
tência social. 

Como destaque no man-
dato, Ademir diz que a regu-
larização fundiária de aldeias 
urbanas foi um marco. “De 
12 aldeias, praticamente seis 
já estão regularizadas e as 
pessoas estão pagando seu 
terreno com tarifa social. As 
aldeias Santa Mônica, Vila 
Romana, Inapolis, Estrala do 
Amanhã e várias do Jardim 
Noroeste. Inclusive a primeira 
aldeia, a Marçal de Souza, es-
tava irregular e a partir dessa 
ideia as famílias passaram a 
ter documento de suas casas.” 

Ele também cita o Refis da 
Casa Própria como proposta 
de sua autoria oficializada em 
audiência pública. Após isso, 
a Agência Municipal de Ha-
bitação iniciou programa de 

parcelamento para diminuir 
a inadimplência. “A segunda 
audiência pública fizemos com 
a Águas Guariroba e a taxa 
mínima de água era 10 metros 
cúbicos e hoje é três metros 
cúbicos. É uma conquista, pois 
com a audiência conseguimos 
junto ao prefeito [Marquinhos 
Trad] que ele baixasse um 
decreto para diminuir a taxa 
mínima.” 

O candidato tem apoio com-
pleto do partido e diz que 
faz pequenas reuniões forne-
cendo o material de higiene 
para conquistar o voto. “Tenho 
apoio do partido, apoio do pre-
feito, dos colegas vereadores. 
A gente tem muitos amigos 
na Câmara. Eu tenho feito 
as reuniões, caminhadas e 
encontros.”

O que pretende
Se eleito, Ademir diz que 

no próximo mandato tentará 
promover audiência pública 
e utilizar ferramentas do Le-
gislativo para que o Executivo 
baixe a taxa de esgoto. “Deve-
-se cobrar da Águas que ins-
tale a rede de esgoto em toda 
a cidade e com preço acessível. 
O valor atual é muito caro e 
ninguém consegue pagar.”

Ele diz que passou para o 
Executivo a ideia da agricul-
tura urbana, que está sendo 
desenvolvida pela Sedesc e 
Agraer. O projeto consiste em 
instalar 200 hortas comunitá-
rias para distribuição gratuita. 

O tucano diz que o carro-
-chefe do próximo mandato 
é cobrar a construção do 
hospital municipal de Campo 
Grande do Executivo. Ele diz 
que movimenta um abaixo-
-assinado que já possui mais 
de 10 mil assinaturas e que 
vai utilizar meios que cabem 
à função de vereador para ao 
menos iniciar a obra.

Folhapress

A imagem de uma Nossa 
Senhora em uma das mãos. 
Na outra, uma pistola, e o 
dedo indicador no gatilho. No 
ombro direito, uma bandeira 
do Brasil sobre a camiseta na 
cor chumbo, que estampa um 
cachorro cercado por aparatos 
bélicos. O óculos branco é estilo 
gatinho. O batom, cor-de-rosa.

Foi assim que Juliana Gaioso 
(PSL), candidata a vereadora 
em Campo Grande (MS), posou 
para a fotografia que está em 
seu panfleto de maior reper-
cussão na internet. Com mais de 
4.200 seguidores no Instagram 
e 2.000 no Facebook, ela tem 
como bandeiras a religiosidade 
e as armas.

Gaioso diz que a associação 
de religiosidade a belicismo 
representa duas crenças. “A 
arma é o direito de legítima 
defesa, a defesa do meu corpo 
e da minha família. E a Nossa 
Senhora Aparecida, a defesa 
da minha alma”, diz. “Uma pro-
teção física e outra proteção 
espiritual”, prossegue.

Questões relacionadas a 
armamento, flexibilização de 
posse, porte e aquisição de 
armas não são decididas pelas 
prefeituras nem podem ser 
alteradas com legislação nas 
esferas municipais, já que são 
temas de gestão federal. A can-
didata está ciente disso.

“No âmbito municipal, o 
que posso trabalhar é com 
políticas públicas de conscien-
tização da pequena parcela da 

Andrea Cruz 

Em Dourados, o ex-vere-
ador Carlinhos Cantor, pre-
sidente municipal do Partido 
Liberal (PL), foi intimado pela 
Justiça Eleitoral e confessou 
ter se passado por membro da 
campanha do Democratas, do 
candidato Barbosinha, para 
fazer contratações falsas de 
cabos eleitorais pelo telefone.

A divulgação do caso 
ocorreu na terça-feira (4) 
com troca de acusações entre 
os candidatos Barbosinha e 
Alan Guedes (PP), que tem 
como candidato a vice-pre-
feito o doutor Guto, do PL de 
Carlinhos. Tanto um quanto 
outro acusam campanhas de 
“fazer a velha política” para 
se eleger.

Carlinhos Cantor teve 
de comparecer à presença 
do juiz eleitoral César de 
Souza Lima, da 18ª Zona 
Eleitoral de Dourados, depois 
de usar um telefone celular 
para simular contratações 
de cabos eleitorais em nome 
do candidato José Carlos 
Barbosinha (DEM).

A campanha de Barbo-
sinha afirma que Carlinhos 

população que acha que a se-
gurança do indivíduo compete 
apenas ao Estado.”

Ela afirma que, em Mato 
Grosso do Sul, em 2005, 75% 
da população votou favorável 
ao direito de ter uma arma 
para se defender. “A nossa 
população é majoritariamente 
armamentista.”

Casada com um policial civil 
e ex-assessora da senadora So-
raya Thronicke, ela deixou o 
cargo para ser candidata, diz 
ter uma arma em casa e afirma 
que nunca precisou fazer uso 
dela, “graças a Deus”.

Segundo o “Atlas da Vio-
lência 2020”, elaborado pelo 
Ipea (Instituto Brasileiro de Pes-
quisa Econômica Aplicada) e 
pelo Fórum Brasileiro de Segu-

rança Pública, a taxa de homicí-
dios caiu 14,3% em Mato Grosso 
do Sul de 2017 para 2018.

O número de assassinatos 
no país, que estava em queda 
desde 2018, cresceu no pri-
meiro semestre deste ano, 
quando 25.712 pessoas foram 
mortas – uma a cada 10 mi-
nutos. Esse total é 7% maior 
que o registrado no mesmo 
período de 2019 (24.012 assas-
sinatos). O Brasil continua a 
ser considerado um dos países 
mais violentos do mundo.

Após postar a imagem com 
Nossa Senhora, Gaioso foi ata-
cada por internautas, mas diz 
que “só houve repercussão no 
meio esquerdista, que sempre 
se posicionou contra o direito 
de defesa do indivíduo e contra 

Valentim Manieri

Reprodução

Cantor é um dos princi-
pais coordenadores de cam-
panha do candidato concor-
rente Alan Guedes, do PP.  

O juiz eleitoral alertou 
que Carlinhos cometeu 
crime eleitoral e deixou claro 
que ele poderá responder 
por falsidade ideológica, 
já que contratou em nome 
de Barbosinha. A fraude 
eleitoral também pode ser 
investigada no âmbito cri-
minal pela Polícia Federal, 
uma vez que, além da fal-
sidade ideológica, também 
se configura estelionato.

Democratas
O candidato Barbosinha 

lamentou o fato. “É lamen-
tável, em vez de debater 
projetos e propostas, ainda 
tem gente que acredita ser 
possível vencer eleição com 
métodos rasteiros.”

O candidato alerta as 
pessoas que tenham sido 
vítimas para procurem a 
Justiça Eleitoral. “Temo que 
centenas de pais de família 
tenham sido enganados por 
essa falsa contratação em 
meu nome, mesmo porque já 
recebi informação que estão 

usando até uma lista que ja-
mais foram autorizadas pela 
nossa coligação”, finaliza. 

Nega acusações
Procurado, o candidato 

Alan Guedes se pronunciou 
por meio de nota oficial, 
em que disse que Carlinhos 
Cantor não é coordenador 
de campanha e que está so-
frendo falsos ataques.

“Sobre o incidente en-
volvendo o Sr. Carlinhos 
Cantor: é público que ele 
não é coordenador da cam-
panha de Alan Guedes. Já 
foi amplamente divulgado 
na mídia que o coordenador 
geral de campanha é Maris-
valdo Zeuli (vice-prefeito, 
rompido com a atual admi-
nistração desde 2017) e o 
coordenador político é Hen-
rique Sartori (ex-ministro 
da Educação). Essa notícia 
de que Carlinhos Cantor é 
coordenador de campanha 
de Alan é simplesmente 
uma estratégia do adver-
sário Barbosinha, que re-
presenta a velha forma de 
fazer política, para tentar 
desestabilizar a disputa 
eleitoral”, diz a nota.

os valores cristãos. Ser atacada 
por essas pessoas, pra mim 
é motivo de orgulho. Eu me 
preocuparia era se estivessem 
concordando comigo”.

Mas muitos ataques não 
vieram pela exaltação do arma-
mentismo e sim pela associação 
com o cristianismo. “Quanto a 
grupos religiosos, dos perfis que 
me atacaram, a maioria parecia 
ser de ateus, mas milagrosa-
mente passaram a ser devotos 
de Nossa Senhora após a minha 
publicação.”

Outros candidatos
Gaioso é parte de um fe-

nômeno que deu um passo da 
marca das eleições de 2018. Jair 
Bolsonaro estimulou aliados a 
acompanhar o gesto de fazer 
“arminha” com as mãos. Eleito, 
agiu para flexibilizar o acesso 
da população às armas. Agora, 
imagens de pistolas povoaram 
campanhas de candidatos a 
vereador e prefeito.

Em São Bernardo do Campo 
(SP), o ex-assessor do deputado 
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) 
Paulo Eduardo Lopes, conhe-
cido como “Paulo Chuchu”, 
busca vaga na Câmara Muni-
cipal. Nas redes, intercala ima-
gens de fuzis e pistolas, vídeos 
de ações políticas e expressões 
de religiosidade.

Em Recife, um candidato à 
prefeitura com 1% de intenção 
de votos, coronel Alberto Fei-
tosa (PSC), tem postado ima-
gens de armas e textos como: 
“Sou a favor de que as mulheres 
possam se defender!”.

Divulgação


