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Três municípios de MS possuem comparativos de dados entre TSE e IBGE

Sem censo atual, cidades têm 
mais eleitores que habitantes

Professora Ordália quer ser vereadora pela 
educação de qualidade em Campo Grande

Candidatos agora só podem ser presos em 
flagrante; regra vale até 48 horas após o pleito

Wanderson Lara

Andrea Cruz

A delegada Sidneia Tobias, do Podemos, é a terceira en-
trevistada do jornal O Estado. Ela falou sobre segurança 
pública e planos para a cidade.

O Estado - Por que quer ser prefeita de Campo 
Grande?

Sidneia Tobias - Quero ser prefeita para ter uma só 
cidade, não quero duas. Não quero uma Campo Grande de 
favelas, quero uma cidade com inclusão, diferente e mais 
justa. Quero um município mais humano e eu sei que tenho 
condições de proporcionar isso ao campo-grandense.

O Estado - Quais os principais problemas que a ci-
dade enfrenta? E como resolvê-los?

Sidnéia Tobias - Saúde, segurança e educação são ine-
gociáveis e têm de funcionar bem, porque é o mínimo para 
a gente dizer que Campo Grande é uma cidade que res-
peita os seus. Estamos com UPAs sem condições de aten-
dimento, temos médicos que estão tendo de comprar mate-
riais para poder atender, temos dentistas que muitas vezes 
estão nos postos de saúde, mas não atendem por não ter 
um simples esterilizante dos aparelhos; temos aparelhos 
quebrados; um Hospital da Mulher no bairro Moreninhas 
fechado por falta de R$ 470 mil para reforma. Na área da 
saúde precisamos estruturar o que já tem, ouvir o corpo de 
saúde e verificar a real necessidade deles e dar os insumos 
necessários para trabalhar. Aí, depois, podemos pensar em 
ampliações como um Centro de Especialidades, para fazer 
diagnósticos mais precisos e o governo participativo vai 
atender a toda a sociedade. No campo da educação temos 
de fazer cumprir as leis que já existem, como o piso sala-
rial do professor, escola de tempo integral de forma séria, 
qualificar o professor e tudo de acordo com o pós-pan-
demia. Nós sabemos que as escolas foram fechadas e não 
existe planejamento de abertura para 2021. Precisamos 
pensar numa cidade pós-pandemia: planejar, reestruturar e 
gerenciar bem. Isso é fundamental. 

O Estado - Como vai se relacionar com a Câmara dos 
Vereadores? 

Sidneia Tobias - Acho que fim das eleições, fim do 
problema. Tenho encontrado muitos candidatos nas ruas 
e tenho cumprimentado todo mundo. Não sou inimiga de 
ninguém, ao contrário, estamos em partidos diferentes, 
mas todo mundo com o sonho de chegar tanto à prefeitura 
quanto à Câmara de Vereadores para poder prestar um 
serviço de qualidade a Campo Grande. Pretendo me rela-
cionar bem para fazer um trabalho que beneficie Campo 
Grande. A humildade vem em primeiro lugar com diálogo.

O Estado - O Governo do Estado é o maior parceiro 
do município. Mantém ou busca outros caminhos? 

Sidneia Tobias - Vamos manter e dialogar com o 
governo do Estado, governo federal e deputados. Não 
podemos desprezar um governo estadual que implantou 
asfalto em praticamente toda a cidade, a gente tem de 
aumentar as parcerias para que possamos administrar a 
cidade com qualidade e trazendo recursos para prestar 
serviços que a população merece. 

Saúde, segurança 
e educação são 
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de funcionar bem, 
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respeita os seus. 

Sidneia Tobias, candidata do Podemos a prefeita de Campo 
Grande
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Saiba como a candidata 
vai administrar a cidade 
de Campo Grande
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O confronto de números 
de eleitores de municípios 
e do número de habitantes, 
entre outras coisas, pode 
ter causado números subes-
timados pelo IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística), segundo o pre-
sidente da Assomasul (Asso-
ciação de Municípios de Mato 
Grosso do Sul), Pedro Cara-
vina. Isso porque algumas 
cidades têm mais eleitores 
que habitantes.

No Estado, três cidades 
foram destaque pela dispa-
ridade. Em consulta ao nú-
mero de eleitores no site do 
Tribunal Superior Eleitoral e 
em comparativo com dados do 
IBGE foi possível verificar que 
em Costa Rica, por exemplo, 
o número de habitantes es-
timado é de 21.142, já que o 
último censo foi em 2010, onde 
foi constatado o número de 
19.695 habitantes. O número 
de eleitores em 2020 é de 
22.377, ou seja, 1.235 aptos 
ao voto a mais que habitantes.

A cidade de Selvíria, na 
divisa com o Estado de São 
Paulo, tem 6.970 eleitores, 
contra 6.542 habitantes, con-
forme a estimativa do IBGE 
2020 (o censo de 2010 tinha 

6.287). A diferença é de  428 
eleitores a mais.

Novo Horizonte do Sul 
tem 3.940 eleitores e 3.684 
moradores (no censo 2010 
tinha 4.940 habitantes) e 256 
títulos de eleitores a mais.

Para o presidente da As-
somasul, a disparidade é re-
flexo da falta de censo real 
do IBGE, que não ocorre 
desde 2010. “Eu acho que 
o problema maior é o fato 
de o IBGE há dez não fazer 
um censo geral e trabalhar 
somente com estimativas. In-
clusive, ia ter o censo agora 
em 2020 e foi suspenso por 
causa da pandemia. Tem 
muitos municípios que estão 
com o número de habitantes 
equivocados. Tem cidades 
que aparecem com mais ha-
bitantes, porque as pessoas 
regularizaram o seu título 
de eleitor, mas com certeza 
a população dessas cidades 
é maior do que o que está 
na estimativa do IBGE. Acho 
que o grande problema dessa 
disparidade é realmente a 
falta de um censo presencial 
e feito detalhado, de casa em 
casa. Nós estamos há dez 
anos sem um censo e quando 
fizer o correto, vai perceber 
que essas cidades têm mais 
habitantes”, diz ele, que cita 

o exemplo da cidade de Bata-
guassu, onde é prefeito.

“Aqui em Bataguassu es-
tamos com 23.600 habitantes 
e nós temos 18.758 eleitores, 
mas nós temos mais habi-
tantes do que isso. Claro 
que isso vai ser computado 
quando fizer o censo de 
forma correta; esta é a minha 
opinião”, finaliza.

Em 2018, o presidente da 
CNM (Confederação Nacional 
dos Municípios), Glademir 
Aroldi, também diz que as 
diferenças poderiam advir 
da subestimação do IBGE. 
Naquele ano, 308 cidades 
brasileiras foram contabili-
zadas com número maior de 
eleitores que de habitantes. 
Foi levantado também que 
eleitores possuíam local de 
domicílio eleitoral diferente 
da moradia ou do trabalho e 
jovens que estudam e moram 
em cidades maiores. 

Nacional
O número de municípios 

com mais eleitores que ha-
bitantes aumentou na com-
paração com o cenário visto 
nas eleições de 2018. Se-
gundo levantamento feito 
pela Confederação Nacional 
de Municípios (CNM), desta 
vez são 493, 8,8% das ci-

dades brasileiras. Em 2018, 
quando 308 cidades do Brasil 
registraram essa inversão, o 
aumento foi de 60%.

O estudo foi feito a partir 
do cruzamento de dados da 
base de eleitores do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) com 
a população oficial calcu-
lada pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE). O estado com o maior 
número em termos percen-
tuais é Goiás (22,76%), se-
guido do Rio Grande do Norte 
(17,9%) e da Paraíba (14,8%).

Proporcionalmente, a ci-
dade que lidera a lista na-
cional de municípios com mais 
eleitores do que habitantes é 
Severiano Melo (RN). Lá, se-
gundo estimativa do IBGE, 
são 2.088 habitantes, já os 
dados do TSE apontam 6.482 
eleitores aptos a votar, o nú-
mero é três vezes maior que 
a quantidade de habitantes.

Em números absolutos, na 
liderança da lista nacional de 
municípios com mais eleitores 
que habitantes está o município 
pernambucano de Cumaru, no 
Agreste do estado. Segundo o 
IBGE, ele possui 10.192 mora-
dores, já o TSE aponta que há 
na cidade 15.335 cidadãos aptos 
a votar este ano. (Com Agência 
Brasil)

Rafael Belo

Ordália Alves de Almeida, 
a professora Ordália (PV), é 
aposentada pela UFMS (Uni-
versidade Federal de Mato 
Grosso do Sul). Por 32 anos 
foi docente na Federal, e a 
mais votada do partido em 
2016, ficando como suplente 
com 1.657 votos. Em 2018 foi 
candidata a deputada federal 
com cerca de 6.570, e em 
Campo Grande, 4.125 votos. 
Ela acredita que a votação 
expressiva é pelo seu tra-
balho nos 74 municípios do 
Estado e capacitação. Profes-
sora Ordália tem mestrado e 
doutorado em Educação, um 
pós-doutorado em Sociologia 
da Infância e também é ba-
charel em Direito.

Ela entra na disputa com a 
bandeira da educação, princi-
palmente das crianças e for-
mação dos professores. Pro-
fessora Ordália quer ouvir a 
população jovem, os idosos e 

Agência Brasil

Desde sábado (31), ne-
nhum candidato às eleições 
2020 pode ser preso ou de-
tido, a não ser em casos de 
flagrante.

Segundo o Código Elei-
toral, a imunidade para os 
concorrentes começa a valer 

15 dias antes da eleição. Já 
eleitores não poderão ser 
presos cinco dias antes das 
eleições, ou seja, a partir do 
dia 10, exceto em flagrante 
delito; em virtude de sen-
tença criminal condenatória 
por crime inafiançável; e por 
desrespeito a salvo-conduto.

A regra para ambos os 

casos vale até 48 horas de-
pois do término do primeiro 
turno.

Ainda pelo calendário elei-
toral, hoje também é o último 
dia para a requisição de 
funcionários e instalações 
destinadas aos serviços de 
transporte de eleitores no 
primeiro e eventual segundo 

turno de votação. 
Este ano, por causa da 

pandemia do novo corona-
vírus, uma emenda constitu-
cional, aprovada pelo Con-
gresso Nacional, adiou as 
eleições de outubro para 15 
e 29 de novembro, o primeiro 
e o segundo turno, respecti-
vamente.

Ela sonha chegar à 
Câmara Municipal para 
levar a voz feminina 
qualificada

as crianças. “Quero levar a 
representatividade da popu-
lação campo-grandense nas 
políticas públicas setoriais 
com projetos para idosos, 
qualificação dos serviços 
públicos e especialmente na 
garantia da qualidade de 

vida do funcionário público e 
garantia de serviços públicos 
são algumas das minhas pro-
postas”, destacou.

A candidata a vereadora 
também quer mais mulheres 
representadas na política. 
“Meu sonho é ir para a Câ-

mara Municipal levando uma 
voz feminina qualificada que 
possa exercer o papel le-
gislativo de qualidade com 
bons projetos, exercer um 
papel fiscalizador e levar 
meu trabalho para a Câmara 
Municipal”, disse. 


