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Concorrente à Prefeitura de Campo Grande disse que se exaltou diante “das más intenções” de Karla

Candidata do PT agredida verbalmente por 
Pedro Kemp desmente pedido de desculpas

Renato Gomes quer voltar à 
Câmara Municipal após 14 anos

Reprodução

Agência Brasil

Rafael Belo

Karla Cânepa, candidata 
a vereadora pelo PT, nega 
qualquer pedido de desculpas 
feito pelo candidato a pre-
feito petista de Campo Grande, 
Pedro Kemp. Ela foi agredida 
verbalmente em seu comitê 
e duas notas foram emitidas 
após a divulgação do vídeo da 
agressão. Ambas afirmam que 
houve edição no vídeo onde foi 
cortado o pedido. Karla foi à 
polícia registrar o ocorrido e 
afirmou que tudo foi compac-
tado porque o material tem 
40 minutos, mas desmente o 
posicionamento do Partido dos 
Trabalhadores e de Kemp.

Karla foi agredida com 
berros e acusações por Kemp, 
após trocar mensagens com 
a majoritária do partido em 
que aponta desigualdade na 
distribuição do dinheiro para 
os candidatos. Pedro Kemp 
tem R$ 641.500,00 doados de 
acordo com o TSE (Tribunal 
Superior Eleitoral) e a can-
didata apenas R$ 5.225,49.  
“São 40 minutos de vídeo. 
Ele está disponível aqui no 
comitê para ver na íntegra. 
Meu irmão publicou pela re-
volta da agressão que sofri 
dentro do meu comitê. Não tem 
desculpas de Pedro Kemp no 
vídeo”, pontuou.

A candidata tem medo do 
que está acontecendo após suas 
cobranças ao partido e ao can-
didato. “Estou lutando. Não está 
sendo fácil. Eu não posso ter a li-
berdade de expressão de cobrar 
algo que é um direito meu. Fui 
cobrar uma explicação. Tenho 
print. Lá tem eu o chamando 
de demagogo, a planilha do 

Pedro Kemp - Olha para mim, olha para mim.
Karla Cânepa - Quero educação.
Pedro Kemp - Eu estou por aqui com você!
Karla Cânepa - Eu também estou por aqui com você!
Pedro Kemp - Desde o início da campanha…
Karla Cânepa - Eu também, eu também…
Pedro Kemp - Deixa eu falar! Deixa eu falar!
Karla Cânepa - Você vai gritar no meu comitê?
Uma pessoa da equipe de Karla pede para Pedro se retirar… mas 
ele se recusa.
Assessor de Karla - Você pode se retirar, por favor?
Pedro Kemp - Eu não vou me retirar!
Assessor - Então, fala baixo. É uma conversa civilizada.
O vídeo é cortado e continua...
Pedro Kemp - A Karla está desde o início da campanha mandando 
mensagem: “você está privilegiando candidato”.
Karla balbucia algo que não dá para entender.
Pedro Kemp grita - Não sou eu quem distribui dinheiro do PT!
Assessor de Karla aponta um papel - Está aqui ó, está o seu nome. 
O vídeo tem novo corte e Karla fala ao mesmo tempo que Pedro.
Karla Cânepa - Cadê a forma igualitária que você…
Pedro Kemp - Eu não estou privilegiando, o dinheiro que vem do 
partido…
Karla interrompe.
Pedro Kemp - deixa eu falar, cacete! Posso explicar? Estou por aqui 
das suas acusações baratas comigo!
Vídeo tem corte em que Pedro continua…

Andrea Cruz 

Na semana passada, Mato 
Grosso do Sul solicitou a pre-
sença das Forças Armadas 
ao TSE (Tribunal Superior 
Eleitoral) para auxiliar na 
segurança de cinco municí-
pios e garantir o primeiro 
turno das eleições, em 15 de 
novembro. 

Conforme a Agência Brasil, 
o TSE aprovou o pedido e a 
decisão será encaminhada ao 
Ministério da Defesa, pasta 
responsável pelas ações de-
senvolvidas pelas Forças Ar-
madas. A previsão é de que os 
militares reforcem segurança 
das cidades de Ponta Porã, 
Coronel Sapucaia, Paranhos, 
Caarapó e Aral Moreira. 
Porém, a relação oficial dos 
municípios ainda não foi di-
vulgada diz o site.

Em 2018, as cidades de 
Amambai, Paranhos, Ponta 
Porã e Caarapó tiveram re-
forço de tropas federais. 

Apresentadas pelos res-
pectivos Tribunais Regionais 
Eleitorais (TREs), as solici-
tações de apoio das forças 
federais visam a “garantir 
o livre exercício do voto, 
bem como a normalidade da 
votação e da apuração dos 
resultados das eleições”.

Segundo o presidente do 
TSE, ministro Luís Roberto 
Barroso, as localidades que re-
ceberão apoio federal para ga-
rantir que o processo eleitoral 
transcorra de forma ordeira e 
tranquila “apresentam histó-
rico de conflitos em pleitos an-
teriores ou de conflitos entre 
facções criminosas, além de 
reduzido efetivo policial local 
e difícil acesso às algumas das 
localidades”. 

“A meu ver, estão pre-
enchidos os requisitos da 
resolução específica e estou 
deferindo os pedidos”, disse 
Barroso. 

Ao pedir ao TSE que au-
torize a presença de forças 

federais para garantir a segu-
rança do processo eleitoral, 
cada TRE deve indicar as lo-
calidades onde a atuação mi-
litar se faz necessária, apon-
tando fatos e circunstâncias 
que justifiquem o receio de 
perturbação das atividades. 

Até a semana passada, 
Acre, Maranhão, Mato 
Grosso do Sul, Pará, Piauí 
e Rio Grande do Norte ti-
nham solicitado o reforço. Na 
terça-feira (27), os ministros 
do TSE acataram pedidos do 
Maranhão (98 municípios); 
de Mato Grosso (6 municí-
pios); do Pará (72 municí-
pios); Rio Grande do Norte 
(114 municípios), de Mato 
Grosso do Sul (5 municípios) 
e Tocantins (7 municípios). 
Entre as cidades que rece-
berão forças federais estão 
duas capitais, Rio Branco 
(AC) e São Luís (MA). Ontem 
(29) os estados de Alagoas e 
Amazonas também tiveram 
pedidos acatados.
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Diálogo do vídeo da discussão 
entre Pedro Kemp e Karla Cânepa

boicote com o programa de te-
levisão. Não estou faltando com 
a verdade e não vou deixar de 
passar informação. Não estou 
escondendo nada. Minha mãe 
está muito amedrontada e a 
gente também”, revelou. Foi 
feito boletim de ocorrência na 
Delegcia da Mulher por injúria 
e vias de fato.

Notas
O irmão de Karla, Thiago 

Cânepa Amorim, afirmou em 
um trecho da sua nota: “É 
com muita tristeza, indignação 
e revolta que venho repudiar 
veementemente o deputado 
estadual e candidato a pre-
feito de Campo Grande-MS, 
senhor Pedro Kemp, por in-
vadir, agredir, gritar, xingar, 
ameaçar e intimidar minha 
irmã, que é candidata a ve-
readora, ontem dentro do co-
mitê dela. Foram 40 minutos 

de pânico promovido por um 
homem abusador, machista, 
autoritário e desequilibrado 
contra uma mulher que estava 
trabalhando”. Em outra parte 
diz: “Pedro Kemp, que invadiu 
o escritório dela com mais três 
homens, por diversas vezes foi 
segurado pelos próprios asses-
sores e convidado a se retirar. 
Ele exigiu e tentou forçá-la a 
excluir do grupo de WhatsApp 
dos candidatos a vereadores 
do partido dos trabalhadores 
as informações divulgadas pela 
transparência do TSE com os 
valores do fundo partidário, 
algo em torno de 500 mil reais, 
que favorecem apenas oito dos 
43 candidatos a vereadores do 
PT em Campo Grande-MS”.

Já Kemp disse em nota o 
seguinte: “Dirigi-me ao seu 
comitê eleitoral, local público 
e onde a mesma se encon-
trava com seus assessores, 

com o objetivo de esclarecer 
a verdade. Exaltei-me diante 
das más intenções da can-
didata, que reafirmava suas 
falsas acusações, pois durante 
toda minha vida pública nunca 
aceitei injustiças. Após feitos 
os esclarecimentos, inclusive 
que da parte dos recursos que 
me cabia opinar fiz a defesa da 
distribuição igual para todos, 
pedi desculpas a ela e a todos 
os presentes pela forma como 
reagi às suas acusações. Fui 
surpreendido 24 horas depois 
com esse vídeo editado e mal-
-intencionado, que omite meu 
pedido de desculpas e a con-
clusão da nossa conversa”.

Na nota do PT, o único mo-
mento em que cita o acon-
tecido está desta forma: “O 
PT não apoia nenhum tipo de 
violência contra as mulheres, 
e, nesse sentido, se une ao 
pedido de desculpas que Pedro 

Kemp fez à candidata logo 
após a discussão, trecho que 
foi omitido do vídeo editado 
e amplamente divulgado nas 
redes sociais”. Em outro trecho 
reforça: “Um único momento 
de excesso, deslocado do con-
texto, não anula toda uma vida 
de dedicação às causas de-
mocráticas e populares, com 
várias ações concretas em 
favor das mulheres, como o 
projeto que previa campanha 
contra o abuso sexual dentro 

do transporte coletivo, e a Lei 
5.011/2017, de sua autoria, que 
dispõe sobre a valorização das 
mulheres e o combate ao ma-
chismo na Rede Estadual de 
Ensino de Mato Grosso do Sul. 
Estamos todas e todos inse-
ridos em um contexto de ma-
chismo estrutural, e não vamos 
nos furtar a reconhecer nossos 
erros. Mas um único episódio 
não invalida toda uma traje-
tória na defesa dos direitos 
humanos das mulheres”.

Renato Gomes pretende 
implantar junto ao 
Executivo ao menos 
mais três escolas  
de tempo integral

Pedido é feito pelos 
Tribunais Regionais 
ao TSE, que aprova 
e encaminha ao 
Ministério da Defesa

Discussão surgiu sobre 
afirmação de que havia 
preferência na divisão 
de verba partidária 

Renato Gomes (MDB), em-
presário do transporte escolar 
rural, das vans particulares, 
do ramo do turismo, corretor 
de imóveis, aos 60 anos quer 
voltar para a Câmara depois 
de 14 anos distante. O can-
didato foi vereador até 1996. 
Sua candidatura, de acordo 
com ele, é consequência da 
pandemia, na qual o prefeito 
deixou o setor desempregado. 
O candidato a vereador traba-
lhava nas 88 linhas rurais le-
vando 2,8 mil crianças por dia 
às escolas. Renato conta que 
são 16 empresários na área e 
a maioria faliu. “A prefeitura 
não nos pagou, temos um pre-
juízo aproximado de 350 mil o 
que nos levou a agir por nós 
mesmos”, pontuou.

Entre as propostas de Re-
nato Gomes está a implan-
tação junto ao Executivo de 
pelo menos mais três escolas 
em tempo integral em Campo 
Grande. “Hoje temos cinco. 
Também quero o fim da tabela 
diferenciada no ITBI, criar se-
nhas exclusivas para corre-
tores de imóveis, contadores, 
engenheiros e arquitetos. Vou 
propor que todo prédio cons-
truído em Campo Grande acima 
de 5 andares terá uma obra 
de artistas locais. Quero fazer 
projetos para desburocratizar 
e digitalizar a prefeitura, tirar 
certidões pelo computador e 
dar prioridade às mulheres no 
projeto habitacional de Campo 
Grande”, enumerou.

O candidato a vereador 

quer ainda criar bicicletários 
em sete regiões. “Sou ciclista 
e precisamos de um lugar para 
descanso. Nesses bicicletários 
terão chuveirão e três be-
bedouros. Além disso, quero 
pelo menos castramóveis em 
três regiões. Para castrar um 
animal são de 350 a 400 reais 
e a população não tem condi-
ções de pagar. O mesmo acon-
tece com as cerca de 40 mil 
obras irregulares porque as 
pessoas não conseguem pagar. 
Vamos fazer um refiz para 
regularizar os imóveis. Vamos 
também solicitar a mudança 
de horários das creches. Será 
das 6h às 18h”, destacou. 

De acordo com o candidato, 
a partir da semana que vem, 

60 vans começam a rodar em 
Campo Grande. “Já tenho o de-
creto com a gente. O Consórcio 
Guaicurus tentou entrar com 
a limitar mas perdeu. Este 
decreto do prefeito está auto-
rizando as vans a competirem 
com o transporte escolar cole-
tivo que é péssimo. A empresa 
chama Rodar”, revelou. Para 
Renato Gomes, a maioria dos 
vereadores atuais não presta 
serviço à sociedade. “Eles são 
serviçais do Executivo. E o 
Legislativo está para legislar, 
fiscalizar e fazer leis impor-
tantes. A Câmara precisa ter 
uma voz e esta voz sou eu. 
Temos toda uma história e 
vamos voltar com certeza para 
a Câmara Municipal.” (RB)

TRE-MS solicita militares das 
Forças Armadas para eleições


