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Eleições 2020

De volta

Em determinadas zonas eleitorais a distribuição será realizada por agendamento

Urnas e materiais de votação 
começam a ser entregues em MS

Dra. Maria José quer fazer funcionar a 
saúde da Capital com experiência e luta

Morales volta à Bolívia após posse de socialista

Andrea Cruz

Ontem (9), os cartórios elei-
torais de Campo Grande come-
çaram a entregar aos presi-
dentes das mesas receptoras de 
votos as urnas eletrônicas e os 
materiais de votação, além dos 
equipamentos de proteção indi-
vidual que serão utilizados nas 
eleições do dia 15 de novembro.

Em Mato Grosso do Sul 
foram preparadas 6.096 urnas 
de votação e 824 urnas de re-
serva. Já em Campo Grande, 
1.911 urnas de votação e 67 de 
contingência, totalizando 1.978 
urnas eletrônicas.

De 9 a 11 de novembro, das 
8h às 19h, as urnas serão en-
tregues na 8ª Zona Eleitoral 
no Fórum Eleitoral – Parque 
dos Poderes. De 11 e 12 de 
novembro, das 7h às 19h, será 
a vez da 35ª Zona Eleitoral, 
na Universidade Estadual de 
Mato Grosso do Sul (UEMS); 
em 9, 10 e 11 de novembro as 
urnas serão entregues à 36ª, 
no Fórum Eleitoral – Parque 
dos Poderes. 

Na 44ª Zonal Eleitoral: Es-
cola das SUAS/MS “Mariluce 
Bittar”, Rua André Pace, 630 
– Bairro Guanandi (atrás do 

Rafael Belo

Maria José Martins Maldo-
nado, dra. Maria José (MDB), 
tem 56 anos e tenta pela pri-
meira vez ser vereadora em 
Campo Grande. Médica e neu-
ropediatra, conta que a vontade 
de entrar na política foi por toda 
a luta que teve na vida. Sofreu 
todo o preconceito por ser mu-
lher e mãe de três filhos. Foi 
conselheira fiscal da Unimed, 
responsável pela Comissão de 
Ética do Hospital Universitário 
(HU), chefe de Pediatria do HU, 
diretora do HU, vice-presidente 
da Associação Médica de Campo 
Grande e presidente da AMMS. 

Dra. Maria José destaca 
que a tem caminhado bastante. 
“Minha principal bandeira é 
saúde. Não serei Executivo, mas 
serei um Legislativo que posso 
cobrar certas ações e certas 
leis que não são cumpridas. 
O principal papel do vereador 
é fiscalizar. Serei uma fiscal 
que não bate, mas argumenta. 
Vamos ajudar o gestor para 
que a gente consiga o melhor 
atendimento. O fortalecimento 

das unidades básicas, porque 
se você cuida bem do paciente 
não vai complicar nos hospitais, 
lá nos leitos, como eu sofri com 
ambulâncias chegando e não 
ter mais suporte e nem leito. 
É muito complicado. O médico 
tem um lado humano muito 
fortalecido. É muito difícil ver 
certas coisas”, declarou.

A candidata a vereadora 
afirma que não existe mais 
puericultura hoje nos postos. 
“Por isso esses índices baixos 
de vacinação. As mamães pre-
cisam ter vínculo com o médico 
ou não atendem as orientações. 
Elas vão para o posto de saúde 
só quando os filhos têm febre 
e intercorrências. Este não é 
o momento de puericultura. O 
médico não vai dar a atenção 
necessária nem a explicação ne-
cessária porque está atendendo 
50, 60 pessoas”, explica. 

Dra. Maria José também 
quer cuidar dos idosos, e criar 
um Centro de Transtorno do 
Espectro Autista (TEA), além 
de restabelecer um centro mul-
tidisciplinar. A doutora explica 
que puericultura é uma subes-

Agência Brasil/ Reuters

O ex-presidente da Bo-
lívia Evo Morales atravessou 
a fronteira de volta para o 
país ontem (9), encerrando 
período de um ano de exílio 
na Argentina, depois que um 
aliado próximo e membro de 
seu partido socialista MAS 
tomou posse como presidente 
no fim de semana.

Morales, que governou a 
Bolívia por 14 anos como pri-
meiro presidente indígena do 
país, retornou ao território 
boliviano após uma cerimônia 
de despedida que contou com 

a presença do presidente da 
Argentina, Alberto Fernández.

O ex-presidente, que 
deixou a Bolívia em novembro 
de 2019 em meio a distúrbios 
depois que observadores in-
ternacionais apontaram ir-
regularidades na eleição em 
que ele havia conquistado o 
quarto mandato consecutivo, 
expressou sua felicidade por 
voltar para casa.

“Hoje é um dia importante 
na minha vida, voltar à minha 
pátria que tanto amo me enche 
de alegria”, disse Morales em 
sua conta no Twitter.

O novo presidente da Bo-

lívia, Luis Arce, disse que 
Morales não terá qualquer 
papel em seu governo.

Arce, de 57 anos, ganhou 
as eleições de outubro após 11 
meses de um governo interino 
e tomou posse no domingo, em 
cerimônia na capital La Paz 
que contou com a presença 
de chefes de Estado de países 
como Argentina, Paraguai, 
Colômbia e Espanha, assim 
como autoridades do Chile, 
Irã e do governo de Nicolás 
Maduro, da Venezuela.

Morales atravessou a 
fronteira da Argentina com 
a Bolívia às 11h dessa se-

gunda-feira e espera-se que 
ele viaje para Chapare, seu 
bastião político no interior 
do país.

Cerca de 2 mil pessoas, 
incluindo membros de grupos 
sociais e políticos da Argen-
tina, se reuniram no local de 
travessia da fronteira em La 
Quiaca, na manhã de ontem, 
para a despedida de Morales. 
Muitos levaram bandeiras in-
dígenas argentinas e tocaram 
músicas tradicionais.

Do lado boliviano da fron-
teira, em Vilazón, uma mul-
tidão esperava para receber 
o ex-presidente.

Andrea Cruz

O deputado estadual Pedro Kemp (PT), que disputa a Prefeitura 
de Campo Grande, tem esperança de alcançar o segundo turno por 
conta das propostas, dos planos de governo e da vontade em fazer 
uma administração participativa. Kemp, que é professor e militante 
de causas sociais, sempre esteve à frente de projetos de defesa dos 
mais pobres, das mulheres, de negros, indígenas, população LGBT e 
demais minorias que pertencem à Capital.

O Estado - Por que quer ser prefeito de Campo Grande?
Pedro Kemp - Nossa cidade tem potencial para ser uma das mais 

desenvolvidas do país, e desenvolvimento é qualidade de vida com a 
garantia dos direitos básicos, proteção ao meio ambiente, é unir in-
teligência, integração econômica, segurança com o social.  Quero ser 
prefeito para trabalhar e inverter as prioridades. Colocar os bairros 
no orçamento público. Não faz sentido quem trabalha e mora longe 
pagar a maior conta e não ter transporte coletivo decente, escola 
pública aparelhada e com professores valorizados, unidade de saúde 
sem equipamentos e demora para fazer exames. Quero ser prefeito 
porque tenho experiência e sei que posso, como gestor, contribuir na 
construção de uma cidade mais justa e solidária.

O Estado - Quais são os principais problemas que a cidade 
enfrenta? E como resolvê-los? 

Pedro Kemp - Saúde, educação e obras pralisadas abandonadas 
nos bairros.

Problemas que vamos resolver cortando o mal pela raiz. In-
vestindo de forma correta. Saúde é pública e recursos públicos 
precisam priorizar a rede pública e não o setor privado, como 
acontece hoje. Vamos construir um hospital municipal e vamos 
criar os centros regionais de especialidades e de diagnósticos 
avançados. Hoje, as pessoas em Campo Grande esperam meses por 
uma consulta com especialista ou exame avançado. É um absurdo!
Na educação vamos cumprir o piso salarial por 20 horas, chamar 
os professores aprovados no concurso de 2016, fazer um estudo e já 
anunciar outro concurso, reformar as escolas que precisam urgente de 
manutenção, cobrir as quadras de esporte e investir nos laboratórios 
de ciência e tecnologia. 

A educação de qualidade é responsabilidade do município, porque 
a rede municipal prepara a pessoa para o Ensino Médio. A Educação 
Infantil tem de ser de primeira qualidade. Vamos dar vida para as 
nossas Emeis (Escolas Municipais de Educação Infantil), as dez obras 
que estão abandonadas nos bairros da nossa cidade, pois a fila de 
espera já chega a 14 mil crianças com direito negado. A compra das 
merendas será feita pelas escolas. Uma forma de valorizar o nosso 
comércio dos bairros, já que as compras serão feitas pela direção 
das escolas, que terão autonomia para definir o que comprar e onde 
comprar os alimentos para os nossos alunos. Vamos gerar empregos 
valorizando as empresas locais nas compras governamentais e criar 
microcrédito para os micro e pequenos empresários.

Finalizar as obras paralisadas é respeitar os recursos públicos e, 
de certa forma, gerar emprego e renda para nossa população. São pelo 
menos 20. Estivemos in loco e fotografamos cada uma. O desperdício 
do dinheiro público é inconcebível. E serei taxativo contra qualquer 
suspeita de corrupção da administração pública.

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

Pedro Kemp - Com muito respeito. O diálogo aberto e transparente 
será importante. Cada um tem as suas prerrogativas. Os nossos pro-
jetos e propostas na Prefeitura de Campo Grande serão para melhorar 
a nossa cidade e certamente terão o apoio de todos que pensam na 
população. A oposição faz parte da democracia. Meu partido sabe fazer 
oposição com responsabilidade e, na prefeitura, vamos respeitar as 
diferenças e lutar pelo interesse coletivo.

O Estado - O governo do Estado é o maior parceiro do município 
atualmente. Mantém a parceria e/ou busca outros caminhos? 

Pedro Kemp - Todas as parcerias são importantes e serão 
mantidas, e vamos ampliá-las, inclusive buscando apoio nacional e 
internacional. Vamos trabalhar para resolver os problemas da nossa 
cidade. A COVID-19, por exemplo, exigiu e exige ações conjuntas. Após 
as eleições, o trabalho tem de ter um único objetivo: melhorar a vida 
da nossa gente, e serei prefeito de todos. Diferentes pontos de vista, 
diferenças ideológicas fazem parte do processo democrático. Com 
muita maturidade e humildade vamos lutar pela construção de uma 
cidade mais humana, que valorize as pessoas que sobrevivem com 
quase nada, que lutam para colocar comida na mesa. É o nosso papel.

Quero ser prefeito porque 
tenho experiência e sei que 

posso, como gestor, contribuir 
na construção de uma cidade 

mais justa e solidária. 
Pedro Kemp (PT)

COM O CANDIDATO A PREFEITO

ENTREVISTA

PEDRO KEMP

Saiba como o candidato 
vai administrar a cidade 
de Campo Grande  
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Comper da Av. Bandeirantes), 
serão entregues em 10, 11 e 12 de 
novembro; na 53ª Zona Eleitoral 
– Paróquia São Judas Tadeu, 
Rua México, 235 – Jardim Amé-
rica, serão entregues em 10, 11 
e 12 de novembro, das 9h às 18h 
(por drive-thru); na 54ª Zona 
Eleitoral – Clube União dos 
Sargentos, Rua Camapuã, 185 – 
Amambaí, as urnas chegam em 
11, 12 e 13 de novembro.

O cronograma do interior é 
definido pelos cartórios locais.

Alterações em zonas eleitorais
A 36ª Zona Eleitoral de 

Campo Grande alterou alguns 
locais de votação, que já pas-
sarão a funcionar a partir das 
eleições municipais deste fim 
de semana.

A mudança se deu com a 
finalidade de não superlotar 
os antigos locais, evitando tu-
multos e transtornos no dia da 
votação.

Confira as alterações:
Os eleitores do Salão Pa-

roquial da Igreja São Fran-
cisco foram remanejados para 
o Colégio São Francisco de 
Educação Infantil e Ensino 

Fundamental, localizado na 
Rua 13 de Maio, 4.059, Centro.

Quem votava no Instituto 
Missionário São José deve ir 
para a Escola Estadual São 
José, localizada na Rua Ar-
thur Jorge, 1762, na Vila Rosa.

Eleitores da Seleta foram 
remanejados para o Colégio 
São Francisco de Educação In-
fantil e Ensino Fundamental, 
localizado na Rua 13 de Maio, 
4059, Centro.

As mudanças podem ser 
acessadas pelo site oficial do 
TRE-MS na internet, e também 
pelo aplicativo e-Título.

Cartórios eleitorais 
começam a receber as 
urnas e todo o material 
a ser usado durante a 
votação no domingo

Candidata pretende 
levar experiência na 
área em benefício da 
população de Campo 
Grande

Valentim Manieri

Nilson Figueiredo

pecialidade da pediatria focada 
no acompanhamento integral 
do desenvolvimento infantil no 
crescimento, desenvolvimento 
físico, motor, linguagem, afetivi-
dade e aprendizagem cognitiva.

Dra. Maria José ainda vai 
atuar pela mulher, meio am-
biente, saúde, educação, além 
de família, trabalho, atuação 
fiscal e combate à corrupção. 
Ela espera poder conseguir ser 
eleita e fazer a diferença porque 
onde esteve sempre fez. “Sei 
que sou uma mulher forte. Além 
de conhecimento, tenho muita 
experiência de gestão. Tenho re-
siliência. Eu acredito que possa 

fazer a diferença. Tenho certeza 
que vou fazer o melhor de mim 
como sempre fiz em todos os 
lugares da minha vida. Estou 
cada vez mais altruísta porque 
sempre fui. Já fiz quase tudo na 
minha vida”, pontuou

Em 2018 a candidata tentou 
ser deputada estadual e con-
seguiu 6 mil votos, mas estava 
no Podemos e o partido não 
conseguiu coeficiente eleitoral. 
“Foram 4 mil votos só em Campo 
Grande. Mas uma parte a gente 
sempre perde. Espero fazer 
mais de 5 mil votos. Venho 
representando um grupo que 
precisa de força”, finalizou. 


