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Busca de votos inclui caminhada, carreatas e principalmente redes sociais

Candidatos a prefeito reforçam 
ações de campanha na reta final

Aluizio Borges quer voltar à Câmara 
e lutar pelas famílias e pela Capital
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Reprodução

Aluizio Borges (Podemos), 59 
anos, advogado, administrador 
de empresas, já foi vereador de 
Campo Grande e deputado es-
tadual. Quer ser vereador para 
atuar com responsabilidade, 
lealdade e experiência. Quer 
representar o cidadão como se 
cada um desses estivesse lá fis-
calizando, legislando e criando 
projetos de lei.

“Quem me escolher para 
vereador vai ser orgulhar. Fiz 
muita coisa na minha atuação e 
hoje tenho mais conhecimento e 
experiência. Temos várias reali-
dades hoje que carecem de uma 
necessidade que o Legislativo 
faça uma fiscalização. Há muita 
dificuldade da população ser 
bem atendida nas unidades de 
saúde de Campo Grande, onde 
quero levar mais humanização 
como também aos hospitais. As 
pessoas levam dias, meses, anos 
para marcar uma consulta e o 
mesmo para a cirurgia, falta pla-
nejamento nas ações”, refletiu.

Na área das creches, o can-

Andrea Cruz

O deputado federal Dagoberto Nogueira (PDT) falou sobre 
o sonho de ser prefeito de Campo Grande, propostas para re-
solver problemas da cidade e relacionamento com a Câmara 
Municipal.

O Estado - Por que quer ser prefeito de Campo Grande?
Dagoberto Nogueira - Ser prefeito de Campo Grande 

sempre foi o meu sonho. Eu amo esta cidade. Em Campo 
Grande eu fiz a minha vida, casei e tive filhos. Superei muitos 
desafios e segui em frente, sempre buscando melhorar todo 
dia como ser humano. Vou ser um prefeito diferente, parceiro 
da população e elevando Campo Grande para outro nível de 
desenvolvimento. Temos de pensar não só no presente, mas 
no futuro da cidade. Eu tenho experiência suficiente para 
comandar a prefeitura, sei como atrair investimentos para a 
cidade e tenho conhecimento dos principais problemas. Estou 
preparado para esta missão.

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

Dagoberto Nogueira - Vamos ter de atuar em várias 
frentes, porque a cidade de Campo Grande passa por muitos 
problemas em áreas essenciais, como educação, saúde e segu-
rança. O serviço que a prefeitura está oferecendo à população 
é de péssima qualidade também. O transporte público é só um 
deles, que precisa de uma intervenção urgente. Vamos ter de 
realizar várias ações, com determinação e foco, para reverter 
e reanimar a economia da cidade. Por exemplo, a questão do 
IPTU será resolvida com acordos de pagamento do atrasado, 
revisão das taxas, incentivos e apurar erros de informação. 
Vou também coordenar uma ação para que cada bairro da ci-
dade tenha a sua rua comercial, onde irão se concentrar lojas, 
restaurantes, bancos, farmácias, etc. Para isso, vamos padro-
nizar calçadas, a iluminação e as fachadas dos locais. Vou 
atrair empresas de outros estados para investir em Campo 
Grande, gerando mais empregos e desenvolvimento para a 
cidade. Nosso Centro precisa também ser repensado e todo ele 
revitalizado, porque não podemos ficar limitados à Rua 14 de 
Julho. Vou também escutar os empresários para chegarmos 
juntos a um plano de recuperação da cidade. O prefeito tem de 
trabalhar com determinação e planejamento. 

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

Dagoberto Nogueira - Os vereadores têm a principal 
função deles, que é fiscalizar as questões relacionadas à pre-
feitura. Eu quero que eles cumpram o papel deles, porque eu 
vou fazer um governo que vai priorizar o certo e o melhor para 
a população. Minha gestão será democrática. O prefeito tem de 
ter uma relação equilibrada e transparente com a Câmara de 
Vereadores.  

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

Dagoberto Nogueira - A prefeitura tem de manter a par-
ceria com o Estado em ações que resultem em benefícios para 
a população da cidade, independentemente do partido que 
esteja no comando do governo. Eu estou no meu terceiro man-
dato como deputado federal, mas já estive no Executivo. Fui 
secretário de Estado e sei o que é estar dentro de uma gestão. 
Em contrapartida, também sei como funciona a dinâmica dos 
deputados. Como prefeito, vou saber como atrair emendas 
no Congresso Nacional, além de ter o caminho para contatar 
grandes empresários fora do Estado para virem investir em 
Campo Grande. Se existe uma pessoa preparada para uma 
gestão que faça as esferas estaduais e federais conversarem, 
esta pessoa sou eu. Além disso, sei trilhar outros caminhos 
para buscar investimentos e parceiros para a cidade. Estou 
preparado para ser prefeito. 

Vou ser um prefeito 
diferente, parceiro da 
população e elevando 

Campo Grande 
para outro nível de 

desenvolvimento
 Dagoberto Nogueira, candidato do PDT a prefeito de Campo 

Grande

COM O CANDIDATO A PREFEITO
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Saiba como o candidato 
vai administrar a cidade 
de Campo Grande
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Rafael Belo

Há menos de duas semanas 
das eleições, os candidatos a 
prefeito de Campo Grande focam 
em reforçar as ações e estraté-
gias que já estão aplicando em 
campanha. O eleitor pode es-
perar ser bombardeado de anún-
cios impulsionados nas mídias 
sociais e WhatsApp, além de ser 
cercado por panfletagem e adesi-
vagem, mas as abordagens con-
vencionais seguem proibidas. O 
segundo turno é realidade na 
fala de muitos dos postulantes. 

O prefeito candidato à ree-
leição, Marquinhos Trad (PSD), 
de acordo com a assessoria, vai 
manter as reuniões, em todas 
as regiões, mostrando o que foi 
feito e o que fará em um próximo 
mandato, priorizando a apresen-
tação de propostas para o desen-
volvimento da cidade. O concor-
rente mais próximo, conforme 
pesquisas publicadas, promotor 
Harfouche (Avante), também con-
tinua aplicando o que tem feito. 
“Continuamos nos reunindo com 
apoiadores e temos tido a alegria 
de ser bem recebidos entre as pes-
soas que estão conhecendo nossa 
proposta de governo para Campo 
Grande. Cada vez mais pessoas se 
colocam à disposição para ajudar 
a divulgar de forma voluntária. 
Outro caminho tem sido as redes 
sociais, onde as pessoas podem 
saber mais sobre nossa candi-
datura, porque nosso tempo de 
televisão e rádio é extremamente 
reduzido”, pontuou.

O candidato Pedro Kemp 
(PT) disse que vai manter as 
visitas, respeitando as normas 
de biossegurança, caminhadas 
e panfletagens junto com as ve-
readoras e vereadores, cobrindo 
toda a cidade com as propostas. 
“Na certeza do VIRAVOTO e, 
assim, garantirmos o 2º turno. 
Nosso programa de governo 
tem recebido apoio em todas as 
áreas. Somos Campo Grande a 
partir dos bairros em direção 
ao centro e não, como está co-
locado hoje. As pessoas moram 
nos bairros e é com essa pers-
pectiva de inverter prioridade 
é cuidar mais das pessoas que 
mais precisam que vamos con-
tinuar nossa caminhada rumo à 
prefeitura”, abordou.

Aluizio Borges quer 
retonar ao Legislativo, 
porém garante estar 

agora mais experiente e 
mantendo lealdade

didato a vereador lamenta não 
ter vagas para crianças. “Vamos 
fazer parceria com o terceiro 
setor para ter qualidade e vagas 
para estas crianças com a am-
pliação deles. É um problema 
social muito grave que temos 
no município de Campo Grande. 
Também temos o abandono dos 
bairros e vilas mais distantes 
vamos fazer chegar os direitos 
de todos. Vamos cuidar da 
questão dos tributos. A taxa 

de lixo foi imposta para a so-
ciedade. O IPTU já cobra taxa 
de coleta e aumentou sua base 
de cálculo. Isso é bitributação. 
Vamos discutir isso na Câmara. 
Vamos discutir as empresas que 
podem gerar emprego e renda 
em Campo Grande”, analisou.

Aluizio Borges também tem 
11 anos de setor público e quer 
ir à Câmara de Campo Grande 
somar a outros pares para fazer 
o melhor para a cidade. (RB)

Com segurança, 
candidatos correm atrás 

de voto dos eleitores 
nos últimos dias 

Já a candidata a prefeita por 
Campo Grande pelo Podemos, 
delegada Sidneia Tobias, se 
surpreendeu com o resultado 
do trabalho que tem feito. “Nós 
estamos crescendo. Estou sur-
presa com o tamanho que fi-
camos e acredito que estarei 
no segundo turno. É a voz das 
ruas. Onde passamos as pessoas 
falam o nosso nome e comentam 
as propostas e propagandas elei-
torais. Está dando certo nosso 
trabalho. Vamos alcançar cada 
vez mais pessoas para Campo 
Grande toda entender e reco-
nhecer nosso trabalho na se-
gurança pública, que não se 
limitou ao cotidiano em 30 anos 
de trabalho. Fizemos o diferen-
cial. Cuidamos das pessoas e 
servimos a cidade. Nossos candi-
datos a vereadores levam nosso 
nome e juntos conseguimos nos 
fortalecer. Trabalhando muito e 
com muita fé podemos chegar ao 
segundo turno. Vamos reforçar 
as mídias sociais, aumentar as 
reuniões, panfletagens, adesiva-
gens e caminhadas com todas as 
medidas de segurança”, contou. 

Esacheu Nascimento, can-
didato a prefeito pelo PP, por 
meio da assessoria, informou 
que a campanha será conduzida 
da mesma forma como tem sido 
feita desde o início, com pre-
sença em reuniões nos bairros e 
no Centro. Caminhadas e divul-
gação das propostas nas redes 
sociais, especialmente com as 
lives. Já o candidato a prefeito 
pelo MDB, o deputado estadual 
Marcio Fernandes, acredita 
estar no segundo turno. “Nesta 
reta final a campanha é mais 
pé no chão. É gastar sola de sa-
pato como estou fazendo. Agora 

mais ainda. Rumo ao segundo 
turno”, avaliou. A assessoria do 
candidato complementou sem 
divulgar as estratégias de cam-
panha, mas reforçando que as 
ações estão sendo divulgadas 
nas redes sociais e programas 
eleitorais.

Marcelo Miglioli (SD) 
também mira o dia 29 de no-
vembro, e conforme assessoria 
do candidato a prefeito, vai ga-
rantir vaga no segundo turno 
e segue a estratégia normal de 
campanha com reuniões, adesi-
vagens, carreatas, pedir votos e 
o diferencial de reforçar as redes 
sociais. O candidato a prefeito do 
Novo, Guto Scarpanti, destacou 
o que mais aparece em inves-
timento nas contas eleitorais. 
“Minha estratégia para a reta 
final de campanha é intensi-
ficar o volume de publicações e 
os impulsionamentos nas redes 
sociais, juntamente com um re-
forço nas ruas com a equipe de 
panfletagem para levar nossa 
mensagem para o maior número 
de pessoas possível”, frisou.

O candidato a prefeito João 
Henrique (PL) foi sucinto. 
“Rua! Caminhadas e adesiva-
gens.” Cris Duarte, candidata 
a prefeita pelo PSOL, focou em 
algo mais específico. “Vamos 
intensificar uma rede de multi-
plicadores. Ir pra rua com foco 
mais nas periferias e nas mu-
lheres”, revelou.

Dagoberto Nogueira (PDT) 
vai na mesma linha dos concor-
rentes. “Nesta reta final o foco 
é continuar fazendo live, fazer 
caminhadas e reunião com os 
candidatos a vereador. É o que 
está sendo possível a gente fazer. 
Estamos confiando nisso e com 

isso mudar o rumo da s eleições. 
Não tenho mais dúvida que vai dar 
segundo turno e vou lutar para 
que eu esteja no segundo turno. 
A expectativa é boa. Os fatos têm 
me ajudado muito e nós vamos 
estar no segundo turno com Mar-
quinhos”, pontuou.

Marcelo Bluma (PV) aposta 
nos candidatos a vereadores. 
“Esta é uma campanha em 
tempos de pandemia que acon-
tece mais na rádio, TV, mídias 
sociais e nas entrevistas como 
neste espaço do jornal O Estado. 
Temos uma chapa de 38 candi-
datos a vereador e a campanha 
também acontece na mão deles. 
Vamos continuar fortalecendo 
para por meio deles a gente 
consiga levar nossas propostas 
e dialogar com a população”, 
apontou.

Para o candidato a prefeito 
Paulo Matos (PSC), o caminho 
é seguir divulgando seu Plano 
de Governo, reafirmando suas 
20 metas para retomar o de-
senvolvimento da Capital e im-
plantar uma administração di-
nâmica, moderna e voltada para 
atender as demandas das pes-
soas. Ele pretende aprofundar 
o debate em torno das metas 
em áreas estratégicas, como 
saúde, habitação, segurança, 
transporte público/mobilidade, 
cultura/esporte/lazer, infraes-
trutura, geração de empregos 
e meio ambiente. “Além de ficar 
atenta às propostas de cada 
candidato, a população precisa 
levar em conta a legitimidade 
das candidaturas e não escolher 
candidatos que possam levar a 
eleição para o tapetão”, finaliza.

O candidato Vinicius Si-
queira (PSL) não respondeu.


